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Este texto tem por objetivo contextualizar o que foi realizado no I e II Fórum de Periódicos Conscienciológicos, visando atualizar os interessados e instigar debates no Encontro de Editores e III Fórum, evento integrante da VI Paracientífica. Na IV Semana Paracientífica, em 2017, ocorreu o I Fórum de Periódicos
Conscienciológicos, contando com a presença de representantes de 16 publicações. Na ocasião, cada qual fez
breve apresentação do seu periódico e houve breve debate no final sobre questões de interesse comum. Na
V Semana Paracientífica, em 2018, ocorreu o II Fórum de Periódicos, com 19 publicações representadas.
E, também houve exposição no hall do Tertuliarium (quadros comtendo as informações básicas de todos),
além da defesa do verbete Periódico Conscienciológico, publicado na Enciclopédia da Conscienciologia.
Nas referidas oportunidades participaram publicações regulares de natureza técnico-científica e, também, alguns de caráter informativo. No II Fórum foram discutidas necessidades comuns e elaborou-se um plano de
ações que incluiu atividades e tarefas então definidas na condição de prioritárias, destacando-se essas: estruturação de um grupo para manter troca de informações, criação de um manual de revisão do confor dos trabalhos escritos, criação e manutenção de banco de revisores comum a todos, agendamento de reuniões para
de trabalho visando dar andamento ao proposto e a criação do grupo que posteriormente passou a se chamar
Coletivo de Editores. Foram agendadas 3 reuniões pontuais. Na primeira reunião, realizada em 20.10.18, foi
feito encaminhamento de ações e responsáveis para cuidar sobre um manual de revisão textual, estudo sobre
inclusão DOI e Indexação, Banco de Dados das Publicações, sugestões para que todos os periódicos disponi bilizassem as publicações ao ICGE e, decidiu-se nominar o grupo de Coletivo de Editores da Conscienciologia. Na segunda reunião, realizada em 09.02.19, foi feita atualização sobre o andamento das atividades definidas na primeira reunião e, em função de múltiplas atividades dos participantes empenhados nas ações,
definiu-se focar no Manual de Revisão. Discutiu-se também a importância de conhecer a experiência de pu blicações científicas para angariar experiência, orientação e aprendizado. Na terceira reunião, realizada em
11.05.19, foi firmado o propósito de aproximar-se ou filiar-se individualmente à Associação Brasileira de
Editores Científicos (ABEC), objetivando ampliar os conhecimentos vinculados a publicações técnico-científicas e sobre o funcionamento da referida instituição. Também foi debatida a possibilidades de transpor
prática ou firmar algo de caráter parecido à ABEC no tocante aos periódicos técnico-científicos da Conscien ciologia. Sobre o Manual de Revisão com o objetivo de servir de orientação geral aos pareceristas
e revisores dos diversos periódicos técnicos científicos foi feita, por 3 integrantes do grupo, a leitura de material antigo produzido há mais de 10 anos para apostila do curso Formação de Autores da Conscienciologia,
incluindo apontamentos sugeridos para atualização ou acréscimos. Na pauta para o Encontro do Coletivo de
Editores e III Fórum de Periódicos da Conscienciologia, além de outros, incluem-se os seguintes itens: breve atualização sobre os trabalhos desenvolvidos, equalização de informações sobre os periódicos da Conscienciologia (Ano-base: 2019); definições quanto à programação de novas ações de interesse comum e delibe rações sobre propostas de rumos a seguir.
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